
             
 

       

 

 

 

 

Projekt pn. ,,Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0”  
współfinansowany przez  

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 

Olsztyn w celu wzięcia udziału w projekcie pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego 

Odkrywcy 2.0”, który odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020, w tym w celu ubezpieczenia w czasie letniego obozu naukowego. 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

dostarczenie formularza cofnięcia zgody Inspektorowi Ochrony Danych UWM, który można 

pobrać ze strony: www.uwm.edu.pl/daneosobowe. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

………………………… 
(wyrażam zgodę) 

 

 

Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych o zdrowiu mojego dziecka przez 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 

10-719 Olsztyn w celu wzięcia udziału w projekcie pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet 

Młodego Odkrywcy 2.0”, który odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

dostarczenie formularza cofnięcia zgody Inspektorowi Ochrony Danych UWM, który można 

pobrać ze strony: www.uwm.edu.pl/daneosobowe  

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.  

 

………………………… 
(wyrażam zgodę) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

I. Administrator danych osobowych: 
Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z 

siedzibą przy ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 

Olsztyn.  
II. Inspektor Ochrony Danych: 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,                             

z którym mogą się Państwo skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych i 

realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy 

na stronie: uwm.edu.pl/daneosobowe/formularz  

oraz e-mail: bkw@uwm.edu.pl; nr tel.: 89-523-36-78 

lub pisemnie na adres: ul. Prawocheńskiego 9, pok. 

109, 10-719 Olsztyn.  

III. Cele i podstawy przetwarzania: 

Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody  

dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa  

w projekcie: „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet 

Młodego Odkrywcy 2.0”. 

IV. Kategorie przetwarzanych danych: 
Imię i nazwisko uczestnika wypoczynku (UW), 

numer pesel UW, imiona i nazwiska rodziców, rok 

urodzenia UW, adres zamieszkania UW, adres 

zamieszkania/pobytu rodziców, numer telefonu 

rodziców lub osoby wskazanej przez pełnoletniego 

UW, informacja o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych UW (włącznie z informacją o 

niepełnosprawności czy niedostosowaniu 

społecznym), dane o stanie zdrowia UW, rozwoju 

psychofizycznym i stosowanej diecie/uczuleniach, 

odbytych szczepieniach wraz z podaniem roku 

szczepienia. 

V. Odbiorca danych: 

Bez Państwa wiedzy i zgody nie udostępniamy 

nikomu danych osobowych. Jednak, w niezbędnym 

zakresie,  w trosce o najwyższą jakość świadczonych 

przez Uniwersytet usług, mogą one zostać 

udostępnione Narodowemu Centrum Badań i 

Rozwoju, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz 

ubezpieczycielowi. 

VI. Okres przechowywania danych: 

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres 5 

lat, licząc od zakończenia projektu.  

 

VII. Przysługujące Państwu prawa:  
a) dostępu do wglądu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii,  

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych, 

f) przenoszenia danych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby 

Państwo zgłosili przysługujące żądanie Inspektorowi 

Ochrony Danych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. Na stronie: 

uwm.edu.pl/daneosobowe znajdą Państwo 

przewidziane ku temu procedury. 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności 

podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, 

niemniej jest to warunek wzięcia udziału w projekcie. 

Jeżeli nie podadzą Państwo danych odmówimy 

Państwu naszego świadczenia. 

 

 

 


